
 

Turi savo nuomonę visais aktualiais klausimais ir visuomet randi daug įvairių argumentų jai pagrįsti? Tėvai 

ir mokytojai jau seniai suprato, kad su tavimi ginčytis beprasmiška? Mėgsti gvildenti svarbias problemas ir 

siūlyti būdus, kaip pakeisti pasaulį? Trokšti kalbėti prieš auditoriją ir būti dėmesio centre? Jei taip, šis 

pasiūlymas - Tau!  

Ateik į Debatų Centro sezono atidarymą, kuris vyks rugsėjo 15 d., antradienį, 18:00 val., Lietuvos vaikų 

ir jaunimo centre, Konstitucijos pr. 25, Vilniuje – pamatyk ir išgirsk kas yra debatai iš arti! 

Debatai – unikali neformaliojo švietimo forma, skatinanti įvairiapusišką pasaulio pažinimą per 

argumentuotą, loginiais ir faktiniais įrodymais grįstą diskusiją. Dažniausia moksleivių debatų forma - 

komandiniai debatai trys prieš tris, kai viena komanda pristato argumentus už duotą temą, kita -- 

prieš.Taigi, kartu su argumentacijos ir oratorystės įgūdžiais, išmokstama ir komandinio darbo subtilybių.  

VšĮ Neformaliojo Švietimo Debatų Centras jau dvidešimt metų ugdo išsilavinusį, kritiškai mąstantį ir 

drąsiai mintis dėstantį  Lietuvos jaunimą – prisijunk prie šios didelės bendruomenės ir Tu! 

Renginio metu vyks debatai tema: “ Lietuva turėtų priimti žymiai daugiau pabėgėlių”. 

Teigiantieji 

Gedminė Marija Bubnytė - daugkartinė Lietuvos nacionalinių debatų čempionatų laimėtoja ir geriausia 

kalbėtoja, nacionalinių Lietuvos moksleivių debatų komandų WSDC 2006 Cardiff ir 2007 Seoul narė, 

WSDC 2010 Doha ir 2012 Cape Town (Lietuva - geriausia EFL šalis) trenerė mokiusi debatuoti Suomijoje, 

Kinijoje bei Tailande.  

Paulius Ščenikovas – debatų veikla Paulius nereguliariai užsiima nuo pat 2008 metų, kuomet pradėjo 

lankyti Klaipėdos Ąžuolyno gimnazijos debatų klubą. Studijų metais Paulius dalyvavo įvairiuose 

tarptautiniuose debatų turnyruose Europos šalyse, taip pat priklausėVilniaus ir Belgrado universitetų debatų 

klubams. 

Rokas Atkočiūnas - daugkartinis Lietuvos nacionalinių debatų čempionatų laimėtojas ir geriausias 

kalbėtojas, nacionalinių Lietuvos moksleivių debatų komandų WSDC 2010 Doha ir 2011 Dundee narys bei 

WKPDC 2013 Galway (Lietuva – pasaulio čempionė), WSDC 2014 Bangkok ir 2015 Singapore treneris. 

Neigiantieji 

Vytenė Sorokaitė-  Lietuvos nacionalinio debatų čempionato 2015 laimėtoja bei 4-ta geriausia kalbėtoja, 

Lietuvos nacionalinės moksleivių debatų komandos“WSDC 2015 Singapore”narė. 

LiudasVinkleris - triskart Lietuvos nacionalinių debatų čempionatų laimėtojas, 2015 metais – 2-as 

geriausias kalbėtojas, nacionalinės Lietuvos moksleivių debatų komandos“WSDC 2015 Singapore”narys 

bei Top 20 kalbėtojas EFL kategorijoje. 

MiglėRakitaitė-  4-ta geriausi akalbėtoja Lietuvos nacionaliniame debatų čempionate 2014, Hudson Debate 

Tournament 2015 (JAV) laimėtoja, Lietuvos moksleivių debatų komandos“WSDC 2015 Singapore” narė.  

Kontaktai: Virginija Pakšienė VšĮ Neformaliojo Švietimo Debatų Centro direktorė 

virginija.paksiene@gmail.com  +370 699 13988 
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